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Predsedníctvo študentskej organizácie Rada ubytovaných študentov Ubytovacieho zariadenia 

Hliny V (ďalej len „RUŠ“), v zmysle štatútu RUŠ vydáva tento Organizačný poriadok Rady 

ubytovaných študentov Hliny. 

 

PRVÁ ČASŤ 

§1 

Základné ustanovenia 

(1) Organizačný poriadok je v zmysle štatútu RUŠ vnútorným predpisom organizácie. 

(2) Organizačný poriadok RUŠ podrobnejšie upravuje organizačnú štruktúru študentskej 

organizácie, objasňuje pravidlá riadenia RUŠ a vzájomné vnútorné väzby. 

(3) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých členov RUŠ. 

(4) Súčasťou organizačného poriadku je aj dokument: 

a) Príloha č. 1: „Organizačná štruktúra RUŠ Hliny“. 

(5) Ostatné skutočnosti, ktoré súvisia s organizačnou štruktúrou RUŠ a jej pôsobnosťou 

a úlohami, stanovujú osobitné pokyny predsedu RUŠ. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

§2 

Organizačná štruktúra RUŠ 

(1) V súlade so štatútom RUŠ, sa organizácia člení na časti: 

a) predsedníctvo, 

b) komisie, 

c) plénum. 

(2) Zriadenie a zrušenie konkrétnych funkčných pozícií nariaďuje predseda RUŠ. 

(3) Zoznam funkčných pozícií organizácie, ich štruktúra a spôsob riadenia, sú uvedené 

v prílohe č. 1 tohto dokumentu. 

§3 

Predseda 

(1) Predseda RUŠ je vrcholným predstaviteľom RUŠ, vedie ju, zastupuje a koná vo 

veciach organizácie. Postavenie a činnosť predsedu upravuje Štatút RUŠ. 

(2) Predseda ďalej: 

a) zabezpečuje pravidelné zasadnutia RUŠ, 
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b) vedie, organizuje a plánuje činnosť RUŠ, kontroluje vykonávanie a plnenie úloh 

a prijíma opatrenia na zabezpečenie činnosti RUŠ, 

c) prezentuje RUŠ navonok, najmä pri spolupráci s ostatnými ŠO, autoritami 

UNIZA a vedením UZ, 

d) zaručuje rovnosť Šancí v RUŠ, rovnosť jej členov v rámci kolektívu, dbá 

o vysokú etickú úroveň jednania jednotlivých členov RUŠ v mene organizácie 

a v rámci kolektívu, 

e) deleguje kompetencie a úlohy jednotlivým členom rovnomerne, snaží sa o čo 

najvyváženejšie zapojenie kolektívu do práce v spoločnom záujme. 

f) chráni záujmy RUŠ a študentov ubytovaných v UZ, 

g) spravuje financie prideľované z rozpočtu UNIZA a na požiadanie predkladá 

stručnú správu členom RUŠ, 

h) dohliada na dodržiavanie všetkých noriem záväzných pre členov RUŠ 

a v prípade, že sa podľa jeho zistení niektorý z členov dopustil porušenia normy 

vyplývajúcej zo schváleného dokumentu záväzného pre členov RUŠ, vyvodzuje 

proti takému členovi náležité dôsledky, 

i) vedie zasadnutia RUŠ a vyžaduje dodržiavanie rokovacieho poriadku a iných 

predpisov záväzných pre členov RUŠ, 

j) dohliada na činnosť komisií a v prípade potreby vydáva rozhodnutia namiesto 

predsedu príslušnej komisie, pričom v odôvodnených prípadoch má právo 

odvolať predsedu komisie funkcie, 

k) vedie plénum, 

l) riadi koordinátora pre ERAZMUS+ a orgány priamo riadené predsedníctvom, 

m) rozhoduje o vykonaní kontroly blokov UZ Hliny, 

n) spoločne s riaditeľom UZ rozhoduje o udelení priestupkového opatrenia. 

(3) Za účelom riadenia organizácie zvoláva schôdzu predsedníctva, ktorej sa spravidla 

zúčastňujú: 

a) predsedníctvo RUŠ, 

b) tajomník, 

c) predsedovia jednotlivých komisií RUŠ, 

d) predseda kontrolnej rady RUŠ, 

e) zástupca pre financovanie ŠO. 

(4) V prípade neprítomnosti predsedu ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda, prípadne 

iný člen v zmysle Štatútu RUŠ. 
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§4 

Plénum 

(1) Plénum RUŠ je zhromaždenie všetkých stálych členov RUŠ. 

(2) Plénum sa podieľa na plnení všetkých funkcií RUŠ podľa §2 Štatútu RUŠ. 

(3) Plénum RUŠ vedie predseda, podľa §12 Štatútu RUŠ. 

§5 

Koordinátor pre ERAZMUS+ 

(1) Koordinátor pre ERAZMUS+ dohliada na dodržiavanie ubytovacieho poriadku na 

izbách, kde sú ubytovaní študenti ERAZMU a je priamo podriadený predsedovi RUŠ. 

(2) Spolupracuje s vedúcou príslušného bloku a spoločne s predsedníctvom vyvodzujú voči 

predmetným študentom dôsledky a opatrenia, pričom vo svojich kompetenciách koná 

samostatne. 

(3) Pri výkone svojej práce spolupracuje a komunikuje s predstaviteľmi organizácie 

Erasmus Student Network (ďalej len „ESN“). 

§6 

Tajomník 

(1) Tajomník RUŠ riadi administratívny chod organizácie. Je priamo podriadený 

predsedníctvu RUŠ a zodpovedá mu za svoju činnosť. 

(2) Tajomníka vymenúva aklamačným hlasovaním predsedníctvo RUŠ. 

(3) Tajomník ďalej: 

a) spoločne so zástupcom pre financovanie ŠO a vedomím predsedu nakladá 

s financiami RUŠ,  

b) pripravuje podklady pre rozhodovanie v otázkach administratívnej 

a hospodárskej činnosti RUŠ a zhotovuje zápisy zo stretnutí, 

c) sleduje plnenie plánu práce, pripravuje a predkladá predsedníctvu návrhy 

opatrení, 

d) kontroluje dodržiavanie a organizovanie zásad ochrany pred požiarmi, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávanie kontrolnej činnosti na 

týchto úsekoch, 

e) vykonáva funkciu manažéra kvality RUŠ, 

f) navrhuje a predkladá preventívne opatrenia na zamedzenie vyskytujúcich sa 

problémov, v rámci nemu pridelených kompetencií predsedníctvom. 
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§7 

Zástupca pre financovanie študentskej organizácie 

(1) Zástupca pre financovanie ŠO riadi hospodársky chod organizácie a spolu 

s tajomníkom rozhodujú o nakladaní s financiami a dohliadajú na ich čerpanie. 

(2) V súčinnosti s predsedníctvom navrhuje plán čerpania rozpočtových zostatkov 

a zostavuje plány činnosti s príslušným finančným zaťažením a plány verejného 

obstarávania. 

(3) Rieši nákupy a verejné obstarávania. 

(4) Taktiež komunikuje s ekonomickým odborom a oddelením pre verejné obstarávanie, 

v súvislosti s výkonom svojich úloh. 

(5) Pri svojej činnosti sa priamo zodpovedá predsedníctvu RUŠ a je mu priamo podriadený. 

§8 

Komisie 

(1) Komisie sú organizačné zložky predsedníctva RUŠ a vo svojich veciach konajú 

samostatne. 

(2) Predsedovia komisií organizujú a riadia činnosť komisií, pričom sa priamo zodpovedajú 

predsedníctvu RUŠ. Do tejto funkcie sú navrhovaní a volení v zmysle Štatútu RUŠ. 

(3) Komisie sú: 

a) priestupková komisia, 

b) výberová komisia, 

c) ubytovacia komisia. 

(4) Priestupková komisia koná výlučne vo veci rozhodovania o udelení opatrenia. 

(5) Výberová komisia koná výlučne vo veci prijímania nových členov RUŠ. 

(6) Ubytovacia komisia koná výlučne vo veciach v spolupráci s ubytovacím úsekom UZ 

Hliny, konkrétne vymedzených v §15 Štatútu RUŠ. 

(7) Ich pôsobnosť a hlavné úlohy, ako aj zásady volieb a riadenie ich činnosti ustanovuje 

Štatút RUŠ, prípadne príslušný osobitný pokyn predsedu RUŠ. 

§9 

Samosprávne orgány 

(1) Samosprávnym orgánom je kontrolná rada RUŠ. Jej činnosť riadi jej predseda. 

(2) Kontrolná rada má spravidla 3 členov. 

(3) Úlohy kontrolnej rady: 
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a) dohliada na činnosť a kontroluje všetky organizačné zložky RUŠ Hliny, 

b) podáva správu o svojej činnosti a zistených skutkových stavov predsedníctvu 

RUŠ, 

c) vypracúva výročnú správu kontrolnej rady RUŠ. 

(4) Členov schvaľuje plénum RUŠ aklamačným hlasovaním na návrh predsedníctva. 

 

TRETIA ČASŤ 

§10 

Záverečné ustanovenie 

(1) Tento organizačný poriadok bol prerokovaný a schválený plénom RUŠ dňa 11.12.2018 

a nadobúda platnosť dňom 01.01.2019. 

(2) Súčasťou organizačného poriadku je jeho príloha č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.01.2019 

 

 

 

 

 Bc. Juraj Jánošík Matúš Strapák 

 podpredseda RUŠ predseda RUŠ 
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Príloha č. 1: „Organizačná štruktúra RUŠ Hliny“ 

 

 


